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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
 قالب نگارش طرح درس

 
 غیر مرتبط کارشناسی ارشد تغذيهرشته  2 مخاطبان : دانشجويان ترم                                                         سیستم های اطالع رسانی در پزشکیعنوان درس :  

 13-14شنبه  ساعت مشاوره :                        عملی( 5/0و  نظری 5/0)واحد  1  تعداد و نوع واحد :
            14-16ساعت  شنبه سه زمان ارائه درس :                                                                                                                     ندارددرس پیش نیاز : 

 1399-1400 دومنیمسال:                                                                                                  (%100) *هادی عبداله زادمدرس : 

 طراح طرح درس*
 

 هدف کلی درس : 

 اصول، مفاهیم، تکنیک ها و روش های تحقیق و بررسیبا  انيآشنا ساختن دانشجو
 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه يک هدف ( 

 ر و شاخص هیرشجستجو در گوگل و گوگل اسکالآشنایی با  -1

 مجالت معتبر و نامعتبر و سامانه منبع یاب بانک پایان نامه های علوم پزشکی، سایت ایرانداک، جهاد دانشگاهی، بانک اطالعاتی نشریات علوم پزشکی،با آشنایی  -2

 و سایت سایمگو  SJR ،Qضریب تاثیر، آشنایی با  -3

 DOIو آشنایی با  researchgate ،ORCID ،linkedin ،Sci-Hubسامانه حنان، آشنایی با  -4

 Pubmed ایگاهپ آشنایی با -5

 webofscience ،Sciencedirect  ،Scopus ، Springerپایگاههای  باآشنایی  -6

 نرم افزارهای  مدیریت منابع باآشنایی  -7

 نرم افزارهای  مدیریت منابع باآشنایی  -8

 نرم افزارهای  مدیریت منابع باآشنایی  -9

 ی تغذیه ایداده ها نرم افزار آنالیزبا  ییآشنا -10

 
 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 پایگاههای اطالعاتیروش جستجو در  آشنایی با هدف کلی :

 جستجو در پایگاههای اطالعاتی توانايی اهداف ويژه :

 درپايان دانشجو قادر باشد : 
 محتوای پایگاههای گوگل و گوگل اسکالر را بشناسد. -1

 .قادر باشد اسناد مورد نظر خود را در پایگاههای فوق جستجو نماید -2

 دوم  جلسه 

 پایگاههای اطالعاتیروش جستجو در  آشنایی با هدف کلی :

 اهداف ويژه :

  جستجو در پایگاههای اطالعاتی توانايی 

 درپايان دانشجو قادر باشد :
 را بشناسد. یاب ایرانداک، جهاد دانشگاهی، بانک اطالعاتی نشریات علوم پزشکی، بانک پایان نامه های علوم پزشکی، مجالت معتبر و نامعتبر و سامانه منبعمحتوای پایگاههای -1

 قادر باشد اسناد مورد نظر خود را در پایگاههای فوق جستجو نماید.-2

 جلسه سوم 

 و سایت سایمگو  SJR ،Qضریب تاثیر،  آشنایی با هدف کلی :

 اهداف ويژه :        

  و سایت سایمگو  SJR ،Qضریب تاثیر، توضیح  توانايی

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 را بشناسد. و سایت سایمگو  SJR ،Qضریب تاثیر،  -1

 و امکانات سایمگو را توضیح دهد.  SJR ،Qضریب تاثیر، قادر باشد -2
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 جلسه چهارم

 روش جستجو در پایگاههای اطالعاتی آشنایی با هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 DOIو آشنایی با  researchgate ،ORCID ،linkedin ،Sci-Hubسامانه حنان، آشنایی با  -1

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 .را پیدا کند researchgate ،ORCID ،linkedin ،Sci-Hubسامانه حنان، با  توانایی کار 2

 

 لسه پنجم: ج

 روش جستجو در پایگاههای اطالعاتی آشنایی با هدف کلی :

 Pubmedپایگاه  آشنایی بااهداف ويژه :  -1

 :درپايان دانشجو قادر باشد

 را بدست آورد. Pubmedپایگاه توانایی جستجو در  -2

 

 ششمجلسه 

 روش جستجو در پایگاههای اطالعاتی آشنایی با هدف کلی :

 webofscience ،Sciencedirect  ،Scopus ، Springerپایگاههای  باشنایی آاهداف ويژه :

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 استفاده نماید.webofscience ،Sciencedirect  ،Scopus ، Springerپایگاههای  از
  هفتم جلسه 

 نرم افزارهای  مدیریت منابع باآشنایی  هدف کلی : 

 

  نرم افزارهای  مدیریت منابعتوانايی استفاده از : اهداف ويژه  

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 از  نرم افزارهای  مدیریت منابع استفاده نماید. -1

 

 هشتمجلسه 

 افزارهای  مدیریت منابع نرم باآشنایی  هدف کلی : 

 

  نرم افزارهای  مدیریت منابع: توانايی استفاده از اهداف ويژه  

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 
 از  نرم افزارهای  مدیریت منابع استفاده نماید. -2

 
 نهمجلسه 

 نرم افزارهای  مدیریت منابع باآشنایی  هدف کلی : 

 

  افزارهای  مدیریت منابع نرم: توانايی استفاده از اهداف ويژه  

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 از  نرم افزارهای  مدیریت منابع استفاده نماید. -3

 

 دهمجلسه 

 نرم افزار آنالیز داده های تغذیه ایبا  ییآشنا هدف کلی : 

  نرم افزارهای آالیز داده های تغذيه ایآشنايی با ويژه : اهداف 

 

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 از  نرم افزارهای  آنالیز داده های تغذیه ای استفاده نماید. -4

 
 یازدهمجلسه 

 امتحان پایان ترم
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 : منابع

 (. منابع اطالعاتی در حوزه علوم پزشکی و سالمت. تهران: نشر کتابدار.1390حسن زاده، م. نویدی، ف. ) 1-

 دیجیتال: از تئوری تا عمل. تهران: نشر کتابدار.(. دستیابی به اطالعات در محیط 1389عاصمی، ع. بهارلو، غ. ) 2-

 گایدالین استفاده از پایگاهها که در راهنمای هر پایگاه موجود می باشد. 3-
 

 روش تدریس : 

  ، حل کیس، بحث گروهیتدريس مجازی

 آموزشی :  وسایل

 skyp-سامانه نويد

 سنجش و ارزشیابی
 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 10:30-12:30 - 13 عملی-تشریحی کوئیز

عملی-تشریحی آزمون پایان ترم  10:30-12:30 11جلسه  5 

 12-10 تمام جلسات 2 پرسش و پاسخ -بحث گروهی -حضور و غیاب حضور فعال در کالس

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

:از دانشجویان محترم انتظار می رود    

 داشته باشند .مجازی حضور منظم و دقیق در جلسات درس  -1

 .مشارکت نمایندسامانه نوید در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی  -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3

 از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند . -4
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 بسمه تعالی
 زمانبندی درسجدول 

 مجازی کالس شماره ( 10-21شنبه ها ساعت ) چهار روز و ساعت جلسه : 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

 جستجو در گوگل و گوگل اسکالر و شاخص هیرش 1
19/12/99 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 گروهی(صوتی، پرسش و پاسخ و بحث 

2 
آشنایی با سایت ایرانداک، جهاد دانشگاهی، بانک 

بانک پایان نامه های علوم  اطالعاتی نشریات علوم پزشکی،

 مجالت معتبر و نامعتبر و سامانه منبع یاب پزشکی،

26/12/99 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

 و سایت سایمگو  SJR ،Qآشنایی با ضریب تاثیر،  3
10/1/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

، researchgate ،ORCIDسامانه حنان، آشنایی با  4

linkedin ،Sci-Hub  و آشنایی باDOI 

17/1/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

 Pubmedپایگاه  آشنایی با 5
24/1/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

،  webofscience ،Sciencedirectپایگاههای  آشنایی با 6

Scopus ، Springer 

31/1/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

 نرم افزارهای  مدیریت منابع آشنایی با 7
7/2/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

 نرم افزارهای  مدیریت منابع باآشنایی  8
14/2/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

 نرم افزارهای  مدیریت منابع آشنایی با 9
21/2/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 بحث گروهی(صوتی، پرسش و پاسخ و 

 ی تغذیه ایداده ها نرم افزار آنالیز آشنایی با 10
28/2/1400 دکتر هادی عبداله زاد سامانه نويد )بارگذاری اساليد و فايل  

 صوتی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(

 امتحان پایان ترم 11

 

 عبداله زاددکتر هادی نام و امضای مدرس:  

             عبداله زاددکتر هادی  نام و امضای مدیر گروه:

 دکتر مهنوش صمدی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

                            11/11/99تاریخ ارسال:                             11/11/99تاریخ تحویل:    

 


